ANO XV - Nº 165 - JANEIRO DE 2017

REGIONAL CAMPINAS

Prosseguem as reformas das locomotivas 505 e GL-8 e
do carro restaurante CR-546
As atividades na VFCJ foram bem
reduzidas em dezembro, pois além de vários
colaboradores em férias, os trens funcionaram
parcialmente nos feriados.
Foi realizado no dia 10 de dezembro o
Expresso Noel, trem especial que partiu as 18
horas de Campinas e retornou as 21 horas,
tracionados pela locomotiva diesel 905 da
Paulista. Foi um trem já vendido por reservas e
foi um tremendo sucesso com a locomotiva
decorada com luzes natalinas. Na cauda do trem
foi o caboose!
Em nossas oficinas prosseguem os
trabalhos de manutenção da locomotiva 505, na
confecção dos novos mancais das braçagens.
Os serviços de remontagem dos
componentes e cabos elétricos, da GL-8
prosseguem, bem como repintura interna dos
compartimentos elétricos para a montagem dos
componentes de baixa tensão como os de alta
tensão, da locomotiva GL-8. Trabalho este
sendo feito pelo Sr. Leonel Martins, com o
Marcelo Silva e Mauricio Alves (Bimbim).
Vários outros componentes já foram instalados
também.
O capô do motor que foi para jateamento,
já ficou pronto e retornou para Carlos Gomes,
agora aguarda para retirar os defeitos pequenos e
depois pintura final. Após o jateamento, foi dado
fundo primer cinza.
Nas oficinas de carros, continuamos na
recuperação do restaurante CR 546, antigo serie
500 da EFS. A parte elétrica já esta quase
finalizada pelo associado Rodrigo Cunha, onde
já deixou os quadros e a fiação montados.
Vários acessórios e componentes foram
modernizados, o que proporciona menos falhas e
mais economia.

Na via permanente continuamos com os
serviços de substituição dos dormentes de
madeira por concreto, bem como recomposição
do lastro e nivelamento nos trechos que saem
reparados. Neste mês os serviços foram feitos no
Km 9,5 logo na saída da estação Anhumas, até
dia 15 de dezembro.
Liberado mais um pedido de materiais,
feito pela ABPF ao DNIT. Basicamente são
alguns itens de peças de locomotivas diesel GE e
ALCO, para reposição em nossas locomotivas já
cedidas, bem como um torno mecânico, uma
furadeira, uma serra e o mais importante duas
pequenas empilhadeiras, que depois de
recuperadas vão nos ajudar muito em nossas
oficinas. Mais uma vez agradecemos a
confiança do DNIT depositada em nossa ABPF,
bem como o excelente atendimento de seus
colaboradores tanto no DF como o escritório de
SP!
Finalizando agradecemos a fiel
participação dos associados: Antonio Edson
Laurindo dos Santos, que cuida dos sistemas de
freios, Jean Claud Ducombs, Vanderlei Zago nas
fotografias, filmagens e operação dos trens, Sr.
João Sigrist, que nos ajuda na manutenção das
locomotivas diesel e na geração de luz dos carros
de passageiros e a liderança nos serviços de
recuperação de maquinas e equipamentos. A
empresa Mombras de Piracicaba SP, que sempre
colaborou na doação de refratários e uma Forja
para uso nas oficinas, Mauricio Alves (Bim
Bim), nos serviços das oficinas de carros e na
locomotiva diesel, Norberto Tomassoni também
na locomotiva diesel, Vanderlei Costa, Cristiano
Bueno, Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira
Ramos que esta participando dos projetos de
reativação da Litorina 5002, Francisco Carlos
Bianchi, na fundição de peças, Sr. Albert Blum,
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assessor da diretoria da VFCJ e nosso elo com a
MRS, a empresa Acrílicos Marcon, através de
sua proprietária Sra. Sueli Marcon, e a empresa
GT Locação de Munck ltda., que sempre
colabora no carregamento e transporte de
material, a empresa Prisma 21 de nosso
associado e amigo Leslie Lee Macfadem, que
sempre nos ajudou em doação de acessórios e
serviços para locomotivas, Mauricio Polli na
assessoria dos serviços de informática, Ao
grande amigo Sr. Isaldo, na tornearia de peças
para as locomotivas, e o agradecimento especial
para o Jorge Ciawlowisk (Argentino) que cuida
da parte elétrica e iluminação do pátio de Carlos
Gomes e Anhumas, uma vez que ele vem quando
tem condições de deixar a família, ao Rodrigo
Cunha, que tem nos ajudado nas oficinas e em
serviços de elétrica dos carros de passageiros e

outros que participam e ajudam na ferrovia de
todas as formas. Agradecimento especial
também para o amigo de Piracicaba Sr. Andre
Louwart, engenheiro agrônomo que em muito
tem colaborado conosco na capina química da
via permanente e o Sr. Evandro Zonzine na
recuperação do auto de linha e o colaborador
Ronald (Borroso) e seu irmão Rodrigo Fernando
também nos serviços de adaptação e apoio nos
serviços externos para as locomotivas e do
arquiteto Denis W. Esteves, ajudando a elaborar
os projetos de restauração e finalizando o apoio
de sempre do associado e amigo Dr. Sérvio Túlio
Prado, que na época patrocinou a reforma da
locomotiva 604 através da NEC do Brasil, e a
todos que de certa forma colaboram com a
regional!

Duas das máquinas cedidas pelo DNIT para a ABPF
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Dobradeira cedida pelo DNIT

Torno cedido pelo DNIT
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Empilhadeira cedida pelo DNIT

Peça de locomotiva cedida pelo DNIT
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Capô da GL 8 já com jateamento e pintura de fundo

Expresso Noel tracionado pela locomotiva 908 da Cia. Paulista
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REGIONAL SUL DE MINAS

Prosseguem as reformas da locomotiva 327
e de dois carros da Regional
Oficinas de Cruzeiro
Continuam os trabalhos de reforma da
locomotiva 327, ex. Leopoldina; as novas
serpentinas para o superaquecedor já foram
instaladas bem como uma nova caixa de fumaça
foi confeccionada e instalada. As braçagens já
estão sendo montadas e ajustadas na locomotiva.
Prossegue o trabalho de re-bitolagem de
dormentes de concreto, que estão sendo
aplicados em Passa Quatro e São Lourenço.
Estamos fazendo também a reforma de
vagonetes de manutenção de via.
Trem de Guararema
O Trem de Guararema permanece em
funcionamento normal. Por iniciativa própria da
ABPF, a estação de Guararema foi decorada para
o período natalino, com iluminação e uma árvore
de Natal de 3m montada no saguão; a estação de
Guararema foi um dos poucos monumentos
decorados para o Natal esse ano na cidade,
iniciativa essa totalmente subsidiada pela
própria ABPF.
No dia 21/12, correu na parte da tarde um
trem especial para os colaboradores da MRS
Logística SA.
A locomotiva 353 entrou em manutenção
para substituição de um dos mancais do jogo de
guia que apresentou desgaste. Como o processo
de desmontagem e confecção de um novo
mancal demanda tempo, aproveitamos essa
época em que o movimento de passageiros está
baixo para fazer a manutenção.
Trem das Águas
O Trem das Águas permanece em
funcionamento normal. Nas oficinas,
prosseguem os trabalhos de reforma do antigo
carro bagageiro de madeira. Os trabalhos agora
concentram-se na confecção do novo teto.
Paralelamente, o carro 2 está sendo reformado
também pois o mesmo está em uso desde o ano
2000 e apresentou sinais de desgaste no
madeiramento
Estamos desenvolvendo um minucioso
trabalho de pesquisa, catalogação e registro de
todos os elementos gráficos aplicados no
material rodante que compõem o acervo. O
material que ainda apresenta esses elementos
semi preservados, está sendo catalogado, com o

registro de todos os elementos, com a coleta de
todas as dimensões, desenho e fotografias, além
dos tons de tinta utilizados, para que
posteriormente, após a conclusão dos trabalhos
de recuperação do veículo, sejam reaplicados da
forma original.
Para os casos onde não mais existem
esses elementos (principalmente em se tratando
das pinturas originais das ferrovias, que depois
foram incorporadas à RFFSA e/ou FEPASA que
aplicaram suas respectivas pinturas padrão), tem
sido desenvolvido amplo trabalho de pesquisa,
através de documentos e fotografias antigas que
nos permitem entender e recuperar a tipologia
das letras, números, símbolos, etc. bem como
suas dimensões através de cálculo de escala na
fotografia baseado nas medidas reais de cada
veículo. Em alguns raros casos, encontra-se as
folhas normativas originais das ferrovias com as
especificações dos letreiros e cores de pintura,
mas são casos bem raros.
A pesquisa e o trabalho para o
desenvolvimento dos elementos gráficos o mais
próximos possível dos originais leva dias e até
meses até que se obtenha o resultado mais
fidedigno possível, o qual a cada dia aperfeiçoase mais visando a fidelidade e a preservação do
material ferroviário histórico.
Os primeiros frutos desse trabalho são os
carros utilizados no Trem das Águas, que no mês
de dezembro receberam aplicação dos
elementos gráficos recuperados através dos
processos acima descritos.
Na via, os trabalhos de manutenção
preventiva prosseguem normalmente; houve
uma intensificação dos trabalhos com
substituição de dormentes, correção da
geometria da via descontaminação do lastro
antigo e aplicação de novo para
complementação no trecho.
Trem da Serra da Mantiqueira
O Trem da Serra da Mantiqueira
permanece em funcionamento normal.
Continuam os trabalhos de manutenção de via
em Passa Quatro, onde está sendo feita a
renovação do lastro, com descontaminação do
existente e aplicação de novo para
complementação, troca de dormentes e
correções na geometria da via.
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Novas serpentinas do superaquecedor já instaladas na locomotiva 327

Início da montagem das braçagens da locomotiva 327
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A nova caixa de fumaça confeccionada nas oficinas de Cruzeiro já instalada na locomotiva 327
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A nova caixa de fumaça confeccionada nas oficinas de Cruzeiro já instalada na locomotiva 327
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Início dos trabalhos na parte externa da cabine da locomotiva 327; toda a parte interna já foi
refeita em São Lourenço, com novo revestimento, portas e janelas de madeira inteiramente
confeccionados na marcenaria de lá

A Árvore de Natal montada no saguão da estação de Guararema, com 3m de altura
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A estação de Guararema com a iluminação de Natal feita pela ABPF.
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Pessoal da MRS Logística SA posa para foto na estação de Guararema

Novo mancal de bronze confeccionado nas oficinas de Cruzeiro
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Preparação para inserção do metal patente

O novo mancal concluído, com metal patente aplicado e canais de lubrificação abertos
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Montagem do novo mancal no jogo de guia da locomotiva 353
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Os trabalhos no carro bagageiro estão focados agora na construção do novo teto.
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Os carros operacionais do trem receberam pintura das inscrições conforme modelos originais
das letras e números, visando resgatar o aspecto mais próximo do original

NÚCLEO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

Carro de passageiros PO-3 recebe nova pintura
Destacamos como atividade final deste ano
de 2016 a renovação da pintura externa do
carro P03, a qual já estava bastante
deteriorada pela ação climática. Depois do
incêndio de 2015, este carro ficou sem abrigo
já que o galpão dos carros ficou reduzido
pela metade. A equipe espera que a nova
pintura consiga salvaguardar o veículo até a
construção de novo galpão. O P03 também
sofreu rebaixamento num de seus truques,
atividade na qual tivemos ajuda da ABPFSC, engenheiro James Ilg
e Rodrigo
Dolenga, e do nosso associado Charles
Frederico Thurow.
Destacamos, no dia 11 de dezembro,
dia do passeio mensal, a presença dos
associados da ABPF-PR, dentre os quais
alguns vieram pela primeira vez e outros
retornaram para novamente participar das
nossas atividades e confraternizar com nossa
equipe. A todos agradecemos pela presença e
desejamos breve retorno.

O final de 2016, novembro e
dezembro, trouxe para o NuRVI o retorno de
grande presença do público. Atribuímos o
fato à divulgação feita pela Rede Globo de
Televisão no seu programa “ Tô de Folga”
do Jornal Hoje ao que concluímos que
uma boa divulgação aliada a um bom
atendimento é a receita certa para ter bom
público.
Em 17 de dezembro, o NuRVI
realizou seu tradicional encontro de final de
ano, momento em que foi feita acurada
prestação de contas da tesouraria e da
coordenação tanto aos sócios como aos
voluntários autônomos. Ao final da
prestação de
contas, o coordenador
agradeceu o apoio recebido e entregou a
todos, simbolicamente, uma
caixa de
bombons pelos objetivos alcançados,
classificando o ano de 2016 como um dos
melhores pelos investimentos conseguidos.
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Evidentemente, a todos
também foi
estendido o convite para juntos enfrentarem
os desafios do ano de 2017. Pelos aplausos
que se seguiram, deduzimos que teremos um
ano de 2017, ainda melhor que 2016.
A coordenação e associados do
NuRVI aproveitam para renovar os votos de
Feliz 2017 a toda a família ABPF,
confiando na fraterna união de todos os
associados e regionais.
Informamos que o NuRVI possui
agora atendimento semanal e presencial na
plataforma de embarque, junto ao vagão
bilheteria.
O atendimento também é feito pelos
telefones (47) 3353-6090 e (47) 8894 -5077
e-mail efsc@abpfsc.com.br .
Dento do vagão há uma pequena
conveniência e também exposição de peças
históricas, a maioria cedidas pelo IPHAN,
que marcaram a
história da ferrovia
Brasileira.
Além destas peças o visitante também
poderá vislumbrar a histórica e centenária
caixa d'água da EFSC agora postada sobre o
prédio do sanitário. Partindo da plataforma,
o trajeto revitalizado da ferrovia é de uso
público nos seus 1,7 kms iniciais, portanto,
pode ser visitado a qualquer tempo. Este
trecho preserva o túnel de 68 mts, a ponte de
dois arcos em pedra granítica ao estilo
românico e a passagem superior também
em estilo românico, além de um belíssimo
trecho que passa em meio a uma mata
Atlântica secundária. O restante do trajeto,
que passa pelas instalações da Hidrelétrica
Salto Pilão é de uso restrito aos associados
do NuRVI. É neste trajeto que se localiza a
garagem que guarda a composição histórico
cultural, que só poderá ser visitada com
acompanhamento de associados
devidamente autorizados pela gerência da
Hidrelétrica.
O acesso à localidade de Subida,
ponto de partida do trem, se dá pelo Km
112+500mts para quem procede de
Blumenau e pelo Km 113 – 500mts para
quem procede de Rio do Sul .

Em Rio do Sul, na estação de Matador,
encontra-se depositado parte do material
rodante do NuRVI, ainda por restaurar,
bem como o museu estático e fotográfico
relativo aos fatos históricos que marcaram a
EFSC no Alto Vale do Itajaí . A estação se
situa no Beco Artur Hering – Nº 50, bairro
Bela Aliança de Rio do Sul.
O U T R A S
A T R A Ç Õ E S
FERROVIÁRIAS DO VALE DO ITAJAÍ
– SC
- Museu Municipal Ferroviário Silvestre
Ernesto da Silva – antiga
estação
ferroviária de Indaial – centro – Rua
Marechal Deodoro da Fonseca – telefone
3394-0708. A exposição do museu conta
com diversas peças cedidas pelo NuRVI.
- Museu Ferroviário
e Exposição
Fotográfica - Sala Hermann Baumann –
Fundação Cultural de Ibirama – antigo
Hospital Hansahoehe – contatos pelo
telefone (47) 3357 – 4442. A exposição
conta com diversas peças cedidas pelo
NuRVI.
- Ponte Ferroviária sobre o Rio Itajaí –
BR470 - trevo de acesso a Ibirama
- Locomotiva Macuca – jardim da
Prefeitura Municipal de Blumenau, com
vista à ponte ferroviária metálica.
- Maquete Ferroviária – carro passageiro
PS5, exposto no Mausoléu Dr. Blumenau,
próximo ao prédio da Fundação Cultural de
Blumenau.
- Estação Ferroviária de Rio do Sul –
Avenida Oscar Barcelos S/Nº – centro –
Museu Histórico do Alto Vale do Itajaí.
Maiores informações com Luiz Carlos
Henkels – NuRVI /ABPF ( 47) 3333-1762
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Manutenção do truque do carro P03 (autoria de Luiz Carlos Henkels)

Carro P03 com nova pintura externa (autoria de Luiz Carlos Henkels)
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Carro P03 recebendo nova pintura externa (autoria de Otávio Georg Junior)

Associados e voluntários recebendo o presente deixado pelo Papai Noel.
(autoria de Luiz Carlos Henkels)
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Momento da prestação de contas por parte da coordenação administrativa e tesouraria
(autoria de Johnny Sandro Henschel)

Equipe do NuRVI e voluntários em frente a centenária ponte metálica sobre o Ribeirão Subida
(autoria de Zenita Fronza Henkels).
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